
Hur vill du vara 
i din ledarroll?

En stark anledning till att duktiga chefer slutar, eller att 
yngre inte vill bli chefer, är bristen på stöd. Många upplever 
att de inte har någonstans att vända sig, där de kan vara 
sårbara och hämta kraft. 
 
Jag heter Carin Wahlström och har arbetat som chef inom 
vården under många år. Jag har därför inriktat mig på att 
coacha just chefer inom vård och omsorg. Jag kan lätt sätta 
mig in i chefens vardag och känner väl till vilka problem 
och utmaningar som finns. 
 
Jag är övertygad om att jag hade varit en bättre chef och 
ledare om jag hade haft en coach som hjälp och stöd. 
Under mina sista år som chef började jag förstå vad coaching 
handlade om och jag gick en professionell coachutbildning.

Alla vill trivas på sina arbetsplatser, känna lust 
och energi och utvecklas, då blir det lätt att leverera.
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Personalfrågor är 
ofta en utmaning.
För många kan det vara svårt att blotta sig inom den egna organisationen. 
Ofta är det lättare att prata med någon utifrån, som inte är samma person 
som sedan ska bedöma den egna prestationen. 
 
Det kan handla om allt från medarbetare som inte genomför sitt uppdrag 
till anställda som påverkar arbetsgruppen på ett negativt sätt. Nyare 
chefer kan brottas med grupper som inte vill förändras eller utvecklas.

Coaching skapar 
medvetenhet.

Har du många svåra beslut som ska fattas? Är 
utmaningarna många? Har du fått ett sämre 
resultat på medarbetarundersökningen? 
 
Känns det som att allt hänger på dig? Vill 
du bli bättre på att planera och prioritera? 
Har du blivit chef över tidigare kollegor? 
Har du massor av tankar kring allt det nya 
som du ska hantera som ledare? 
 
Med en coach vid din sida kan du utveckla 

dina styrkor och få hjälp att hantera dina ut-
vecklingsområden. Du hittar din väg framåt. 

Med ett externt bollplank blir det lättare att se 
på sig själv utifrån och hitta sin inre styrka. 

 

Låt mig hjälpa dig.
Jag är diplomerad Coach (ACC) genom International Coach Federation, ICF 
med mångårig erfarenhet som chef med olika typer av hälsorelaterade 
frågor. 
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